Ενημερωτική ειδοποίηση
Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί
μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον
δικτυακό τόπο του ECHA.
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Επίκειται η δημοσίευση πρόσθετων
πληροφοριών σχετικά με τις χημικές ουσίες
Οι πρόσθετες πληροφορίες που θα προκύψουν από τους φακέλους
καταχώρισης θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA
τον Νοέμβριο. Οι καταχωρίζοντες μπορούν να ζητήσουν την τήρηση της
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών τους, ενημερώνοντας τους φακέλους
τους πριν από τα τέλη Οκτωβρίου.
Ελσίνκι, 24 Ιουλίου 2012 Από τον Νοέμβριο, ο ECHA θα αρχίσει να διαθέτει στον δικτυακό
του τόπο περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους καταχώρισης. Αυτή η
ενέργεια εκτελείται βάσει σχετικής απόφασης που ελήφθη από τον ECHA το 2011 σύμφωνα με
το άρθρο 119 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού REACH. Στα νέα στοιχεία που θα
δημοσιευθούν θα περιλαμβάνονται το όνομα του καταχωρίζοντος, ο αριθμός καταχώρισης της
ουσίας, καθώς και άλλα στοιχεία που κανονικά περιέχονται σε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας
(SDS). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα εμπιστευτικότητας για τα εν λόγω
στοιχεία θα πρέπει να ενημερώσουν τους φακέλους τους και να αιτιολογήσουν τους λόγους για
τους οποίους κρίνουν απαραίτητη την εμπιστευτικότητα των συγκεκριμένων στοιχείων.
Όλοι οι καταχωρίζοντες ενθαρρύνονται να επανεξετάσουν τους φακέλους τους και να
χρησιμοποιήσουν το αναβαθμισμένο εργαλείο διάδοσης IUCLID 5.4, μέσω του οποίου
προσδιορίζονται τα δεδομένα που πρόκειται να δημοσιευθούν. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο
δωρεάν στον δικτυακό τόπο του IUCLID. Άλλα βοηθητικά μέσα είναι το έγγραφο «Ερωτήσεις και
Απαντήσεις» με αντικείμενο τη διάδοση πληροφοριών και τα αιτήματα εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών του δελτίου δεδομένων ασφαλείας στο IUCLID 5.4, το οποίο δημοσιεύθηκε τον
Ιούνιο, καθώς και τα ενημερωμένα εγχειρίδια υποβολής δεδομένων 15 (σχετικά με τη διάδοση
πληροφοριών) και 16 (σχετικά με τα αιτήματα εμπιστευτικότητας), τα οποία είναι πλέον
διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ECHA.
Οι φάκελοι που χρειάζονται ενημέρωση με αιτήματα εμπιστευτικότητας θα πρέπει να
υποβληθούν εκ νέου έως τις 31 Οκτωβρίου 2012. Από τον Νοέμβριο, ο ECHA θα δημοσιεύει
όλες τις πληροφορίες του SDS για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτημα εμπιστευτικότητας.
Παράλληλα, οι καταχωρίζοντες ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν τη νέα ενότητα που αφορά
την αξιολόγηση της ουσίας τους ως ΑΒΤ και αΑαΒ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα δημοσιεύονται
επίσης.
Στον δικτυακό τόπο του ECHA θα διατίθενται και πληροφορίες από τις καταχωρίσεις ήδη
κοινοποιημένων ουσιών (NONS). Το έγγραφο «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» που αφορά τις NONS
έχει επίσης ενημερωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες.

Γενικές πληροφορίες

Τα αρχικά ΑΒΤ σημαίνουν ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό χημικό προϊόν. Τα αρχικά
αΑαΒ σημαίνουν άκρως ανθεκτικό και άκρως βιοσυσσωρεύσιμο χημικό προϊόν.
Ο κανονισμός REACH απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τις ιδιότητες ΑΒΤ και αΑαΒ των
χημικών προϊόντων που παρασκευάζουν ή εισάγουν στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες
Κυκλοφορία νέας έκδοσης του συστήματος REACH-IT (Ενημερωτική ειδοποίηση της 11ης
Ιουλίου 2012)
http://echa.europa.eu/el/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
Ο ECHA πρόκειται να δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες
(Δελτίο τύπου της 11ης Μαΐου 2011)
http://echa.europa.eu/el/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Ερωτήσεις και Απαντήσεις με αντικείμενο τη διάδοση πληροφοριών και τα αιτήματα
εμπιστευτικότητας που αφορούν τις πληροφορίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας στο IUCLID
5.4 (Ενημερωτική ειδοποίηση της 7ης Ιουνίου 2012)
http://echa.europa.eu/el/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για καταχωρίζοντες ήδη κοινοποιημένων ουσιών (NONS)
http://echa.europa.eu/el/support/faqs
Εγχειρίδια υποβολής δεδομένων
http://echa.europa.eu/el/support/dossier-submission-tools/
Επί του παρόντος, τα ενημερωμένα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.
Δικτυακός τόπος του IUCLID
http://iuclid.eu/
Γραφείο υποστήριξης ECHA
http://echa.europa.eu/el/support/helpdesks/echa-helpdesk
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